STICHTING TOT BEHOUD VAN DE IERSE VENEN
ACTIVITEITENVERSLAG 2015
1. Studiefonds en prijs:
 er zijn dit jaar 4 aanvragen voor studiesubsidie ontvangen.
 toegekend is 700 € voor Maaike Hofsommer MSc student Utrecht / Zurich
"Phenolic dissolved organic matter from peatlands: Redox properties and
enzymatic oxidation"
 700 € voor Renée Hermans -PhD- Stirling Scotland/ Wageningen "A study of
greenhouse gas fluxes during blanket peat bog restoration from forestry
plantations - Carbon fluxes from dead wood in furrows”.
 700 € voor Rens de Boer - MSc student Wageningen "Relating nitrogen-fixation
capacity of peat moss to surface water flow paths in a boreal mire in Sweden”.
 700 € Eefje de Goede. MSc student Wageningen "Separating the relative
contributions of key plant functional groups on the green chromatic coordinate
("greenness index") and greenhouse gas fluxes in a boreal mire in Sweden”.
2. Veenaankoop:
 geen nieuws dit jaar..
3. Correspondentie en contacten:
 Correspondentie naar externe contacten is door secretaris/penningmeester
verzorgd; ook is zorg gedragen voor het nodige contact met de IPCC (Irish
Peatland Conservation Council); beantwoorden van vragen,
geldoverschrijvingen, administratie etc..
 Intern (binnen het bestuur) is geregeld per e-mail en telefoon overleg gevoerd.
 De voorzitter heeft zijn gebruikelijke programma in voor- en najaar in Ierland
verzorgd: het geven van colleges in Cork en Galway en het leiden van
verschillende excursies. Deze bezoeken aan Ierland benut hij ook voor overleg
met en het onderhouden van contacten met Ierse collega’s die werken in
veenonderzoek en veenbescherming.
5. Vergadering vond plaats op:
 28 april 2015 (in Utrecht)
6. Andere zaken:
 Bestuurssamenstelling: Prof. Dr. W. Groenman van Waateringe heeft zich
teruggetrokken uit het bestuur. Alle overige lidmaatschappen en functies
worden voortgezet.
 Aan de voorzitter is door ‘de Landschappen’ (Landschappen.NL) de eerste
Albert Klinkenbergh -prijs toegekend; hij heeft de 10.000 € aan de stichting
laten overmaken ten behoeve van een project in Ierland.
 De website is actief; het adres is: www.iersevenen.eu

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE IERSE VENEN
FINANCIEEL VERSLAG 2015

BALANS 31-12-2015
euro
572,05
91.560,73
92.132,78

ING zakelijke rekening
ING zakelijke spaarrekening
som

batig saldo 1-1-2015
resultaat over 2015
som

euro
86.513,53
5.619,25
92.132,78

_____________________________________
BATEN/LASTEN

2015
euro

Baten

euro
Lasten

1. rente spaarrekening
2. donatie/prijs Klinkenberg

728,10
10.000,00

3. studiefonds
4. bank & effecten
5. admin. & div.

2.800,00
117,95
2.190,90

som

10.728,10

som

5.108,85

Resultaat is positief:
saldo over 2015

5.619,25 euro

_______________________

FONDSENBESTEMMING; 31/12/2015
totaal balans 2015
bestemming
aankoopfonds
vrije gelden (=rest)

92.132,78
38.814,00 *
53.318,78 **

*aankoopfonds:
in euro: 38.814,00 (15.882,31v. Ardagh en 22.931,69 overig)
**vrije gelden:
zijn bestemd voor de dekking van lopende onkosten, vormen de basis voor het studiefonds
en zijn beschikbaar voor eventuele noodsituaties ten aanzien van veenbescherming

